
Beredskapsplan For drift av Otra Storaure- 

 

Beredsskapsplan for drift av kultveringsanlegg i Hornnesvika i Otravassdraget. 

 

1.Hensikten med Beredskapsplanen- 

Planen beskriver tiltak ved driftsbrudd, rømming , sjukdomsutbrudd og andre hendelser som kan 

oppstå. 

2. Målgruppe og ansvar. 

Personar som har ansvar ved drift av anlegget. 

3. Beskrivelse av anlegget. 

 

3.1 Formål: Fore opp villfanga aure og sleppe den tilbake i vassdraget som predator. 

3.2 Beskrivelse av anlegget: Anlegget ligg i Hornnesvika i Evje Og Hornnes Kommune. 

Kontaktperson er Stein Uleberg. Stasjonsvegen 16 .4737 Hornnes.Tlf. 90678995 

Dei geografiske koordinata for anlegget er: Ø:428907, N: 6491022 

Anlegget består av: Driftsbygning lager,2 kar på land og 2 merder i vatnet for inntil 5000 fisk. 

Fisken skal fanges lokalt fores opp og sleppes tilbake i vassdraget. 

3.3:Kontaktpersonar  

Veterinær Olav Ropstad               tlf 48117984 

Mattilsynet                                     tlf 22400000 

Setesdal renovasjon                     tlf 37931700  Risiko Smitteavfall. 

4:Sikkerhetsregler for risiko og skader. 

4.1 Varsling av Mattilsynet. 

Ved driftsavvik, høy dødelighet, unormal oppførsel av fisken og rømming, varsles Mattilsynet. Da 

fisken skal slippes tilbake i vassdraget, anses ikke rømming som noen stor utfordring. 

4.2 Kontroll av fisken i anlegget og avliving av fisk. Det vil være fast personell som har daglig tilsyn 

med anlegget. Det føres daglig protokoll av tilsynet. Det vil bli foretatt oksygenmåling i anlegget, 

spesielt når vannet er varmt. I tillegg vil PH-verdien kontrolleres, spesielt ved mye nedbør og høy 

vannstand. Ved høy dødelighet og/eller mistanke om sykdom, varsles tilsynsveterinær. Syk fisk 

avlives med hardt slag mot hode. Helsekontroll utføres av tilsynsveterinær når all fisk er satt ut i 

mere og kort tid (tre uker) før fisken slippes tilbake i vassdraget  

4.3 Transport av fisk til og fra anlegget. 

Fisken transporteres i transportkar med oksygentilførsel til og fra anlegget. 



Fisk som mistenkes å være syk, vil bli fjernet før plassering i anlegget. All bevegelse av fisk (både død 

og levende) inn og ut av oppforingsmerd vil bli journalført. Fisken vil i hovedsak bli transportert 

vår/høst når temperaturen i vannet er lav. Hvis transport må utføres når vannet er varmt(sommer) vil 

vannet bli nedkjølt med is. Det vil bli korte avstander som fisken skal transporteres, men fisken vil 

allikevel bli skjermet for sol og tildekkes under transporten.  

4.4 Destruksjon av biologisk materiale. All død/syk fisk blir tatt ut av anlegget og destruert. Dette 

gjøres ved at fisken kvernes og oppbevares i tett ensilasjetank med maursyre. Ved hjelp av 

lakmuspapir kontrolleres PHverdien i dunken, slik at den til enhver tid er under 4. Etter behov leveres 

avfallet til godkjent mottak (Agder renovasjon). Kvern og ensilasjetank oppbevares innelåst hos 

tilsynet. 

4.5 Andre forhold.  

4.5.1 Flom. Anlegget er plassert i et område der det vil være god vanngjennomstrømming. Ved 

storflom vil det være aktuelt å midlertidig taue anlegget inn i et stillere område.  

4.5.2 Kompetanse. Den som skal ha hovedansvaret for drift av anlegget sier seg villig til å 

gjennomføre lovpålagt kursing. 

4.5.3 Andre predatorer. 

Anlegget kan utstyres med nett over, slik at andre predatorer som f.eks mink ikke skal få tilgang til 

anlegget. 


